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Museu da Música do Vale do Paraíba: um sonho próximo da realidade
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Quando, em 12 de julho de 2014, 
Alexandre Marcos Lourenço Barbosa 
lançou a proposta de criação de um 
Museu da Música do Vale do Paraíba 
(MMVP), durante as discussões da 
sessão de encerramento do XXVIII 
Simpósio de História do Vale do Paraíba, 
promovido em Cunha pelo Instituto de 
Estudos Valeparaibanos (IEV), cujo tema 
era, justamente, “Música no Vale do 
Paraíba”, não imaginávamos que, cinco 
meses depois, já estaríamos discutindo 
um cronograma de trabalho para a 
elaboração do seu projeto de criação.

O fato é que a ideia nasceu justa-
mente da necessidade de uma instituição 
que pudesse tratar, custodiar, conservar 
e viabilizar a pesquisa de arquivos e 
coleções musicais do Vale do Paraíba ou 
a ele relacionados, além de centralizar 
informações, bibliografia, catálogos e 
bancos de dados sobre acervos musicais 
de outras regiões brasileiras, porém 
relacionados à história e à prática musical 
do Vale do Paraíba, desde o século XVIII 
ao presente. Participaram, no entanto, 
dessa proposta de criação do Museu 
da Música do Vale do Paraíba alguns 
outros fatos importantes ocorridos a 
partir desse ano de 2014, especialmente 
o reencontro, em Pindamonhangaba, do 
arquivo musical de João Antônio Romão 
(1878-1972), a criação do Laboratório 
de Conservação, Arquivologia e Edição 
Musical da UNESP (Labor Carmine) em 
15 de dezembro de 2014, e a atuação 
do Núcleo de Musicologia Social do 
Instituto de Artes da UNESP (NOMOS) 
– responsável pela criação do Labor 
Carmine – no tratamento do arquivo 
musical da família Lorena, da cidade 
de Aparecida, constituído de obras de 
Raldolpho José Lorena (1843-1913), 
José Raldolpho Lorena (1876-1961), 
Maria Annunciação Lorena Barbosa 
(1907-1996) e outros.

O Labor Carmine, fundado no 
campus de São Paulo da UNESP, 
será instalado, estruturado e equipado 
durante todo o ano de 2015, mas os 
pesquisadores nele envolvidos já estão 
trabalhando no arquivo musical de João 
Antônio Romão, com a colaboração da 
família Romão em Pindamonhangaba, 
e no arquivo musical da família Lorena, 
em Aparecida. O objetivo do Labor 
Carmine é receber provisoriamente 
e tratar (em São Paulo ou em suas 

cidades de origem, dependendo de cada 
situação) arquivos e coleções musicais 
históricas (o que inclui sua higienização 
e desinfecção, organização, arranjo 
físico, acondicionamento, catalogação 
e digitalização) para devolve-los 
em segurança às suas instituições 
custodiadoras, ou mesmo para 
intermediar sua doação ou transferência 
para instituições do gênero, quando for o 
caso. Por essa razão, o jornal O Lince e 
o Labor Carmine uniram-se, em fins de 
2014, juntamente com outros colegas 
de Aparecida, para estudar as bases 
de criação do Museu da Música do 
Vale do Paraíba nesta mesma cidade, 
que já se encontra virtualmente em 
funcionamento, por meio do tratamento 
dos referidos arquivos musicais.

Há, no entanto, vários outros 
acervos musicais no Vale do Paraíba 
que necessitam o tratamento técnico 
e a custódia institucional para garantir 
sua preservação, acesso e divulgação, 
além de acervos musicais gerados nesta 
região, porém atualmente mantidos 
por colecionadores em outras cidades 
brasileiras ou talvez mesmo do exterior. 
Sabemos da existência de famílias 
que desejam transferir seus acervos 
histórico-musicais para instituições 
custodiadoras permanentes, e que 
poderão fazê-lo após a criação do 
MMVP, quando será possível receber 
e tratar todos esses acervos e mesmo 
reivindicar o retorno para o Vale do 
Paraíba dos acervos musicais aqui 
originados, porém transferidos para 
outras regiões.

A fundação do Museu da Música 
do Vale do Paraíba será proposta a 
uma instituição sólida e comprometida 
com a cultura paulista ainda neste ano, 
conjuntamente pelo jornal O Lince e 
pelo Labor Carmine da UNESP, que 
também solicitarão apoio do Museu 
da Música da Arquidiocese de Mariana 
(MG), que já realiza esse trabalho na-
quela região há mais de 40 anos, do 
Centro de Referência Musicológica 
“Prof. José Maria Neves” (CEREM), de 
São João del-Rei, que também possui 
ações e experiência com acervos 
histórico-musicais, e do Instituto de 
Estudos Valeparaibanos, importante 
referência cultural desta região, além 
de outras instituições, na forma de tro-
ca de conhecimentos e informações, 
para viabilizar sua instalação e o iní-
cio de seu funcionamento técnico. O 
objetivo do MMVP será a recepção, 
tratamento e custódia de acervos 
musicais, a manutenção de uma sa-
la para sua consulta (inclusive por 
meios digitais), a manutenção de 
uma exposição permanente de fontes 
musicais (manuscritas, impressas e 
sonoras), fotografias, instrumentos e 
objetos, para a recepção de visitantes 
durante todo o ano, especialmente nas 
festas e datas comemorativas, além 
da produção de partituras e partes 
para o abastecimento das orquestras, 
coros e grupos musicais interessados 
no repertório histórico-musical de 
Aparecida, do Vale do Paraíba e do 
Estado de São Paulo, especialmente 
a música sacra.

O Lince e o Labor Carmine estão 
trabalhando a todo vapor para viabilizar 
a inauguração do Museu da Música 
do Vale do Paraíba durante o ano de 
2017, ocasião em que a cidade e a 
Arquidiocese de Aparecida celebrarão 
os 300 anos do encontro, nas águas do 
rio Paraíba, em Guaratinguetá, da ima-
gem de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida, padroeira do Brasil. Espera-
mos, com essa iniciativa, contribuir para 
a preservação e difusão da memória 
musical do Vale do Paraíba, para a 
promoção de apresentações musicais 
com o repertório custodiado no MMVP 
(sempre que possível nas igrejas, teatros 
e auditórios de Aparecida e do Vale do 
Paraíba) e receber professores, músicos, 
musicólogos, historiadores, religiosos 
e muitos visitantes interessados em 
conhecer a riqueza das tradições mu-
sicais desta cidade e desta região. E, 
no que se refere especificamente à 
música católica – uma das sessões 
mais volumosas dos acervos musicais 
valeparaibanos – esperamos, também, 
“promover a música sacra, como serviço 
eminente que corresponde à índole de 
nossos povos”, tal como expresso no item 
947 da “Mensagem aos povos da América 
Latina”, emitida pela Terceira Conferência 
Geral do Episcopado Latino-Americano, 
em Puebla de los Angeles (México, 27 de 
janeiro a 13 de fevereiro de 1979). Então, 
de nossa parte, mãos à obra!

Primeira reunião de trabalho no Arquivo Musical da Família Lorena, na sede de O Lince, em 15 de novembro de 2014. Da esquerda 
para a direita: Maria da Graça Jacob Lorena (Madá), custodiadora de uma parte do arquivo, Alexandre Barbosa, editor de O Lince, e os 
integrantes do NOMOS e do Labor Carmine da UNESP: Camila Bomfim, Alexandre Röhl, Paulo Castagna e Fernando Lacerda.


